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Handige info 
  
Dichtstbijzijnde pinautomaat Tramstraat 3, Schoonoord  
  
Toeristische informatie, Drogisterij Heidi Schoonoord en Ideeja. 
Openingstijden: ma/za 10:00 – 14:00 uur 
  
Bibliotheek Schoonoord:  
Kerklaan 10 (tel: 0880128255) ma 14:00–17:00 en do 14.00-17.00 en 
18:00 – 20:00 uur. Als het dorpshuis open (buiten de schoolvakanties 
tussen 13.30 3en 15.30 uur)  kun je via zelf-service boeken inleveren en 
lenen. Neem je bibliotheekkaart en geld voor een eventuele boete mee!) 
  
Gemeente Coevorden: (tel: 140524) 
Kasteel 1, 7741GC Coevorden 
Vervoersservice van de gemeente: voor € 2,70 (retour) kunnen inwoners 
van de gemeente op dinsdagochtend en donderdagavond naar het  
gemeentehuis. Aanmelden via tel. 0592 615000 (taxi Dorenbos) 
  
Servicepunt: 
Post NL: Drogisterij Heidi, Tramstraat 10 (tel: 381756) 
DHL: Jut en Juul Tramstraat 23, 7848 BG Schoonoord  
  
Politiebureau Coevorden tel: 0900-8844 
  
Huisartsenpraktijk/Apotheek/Gezondheidscentrum Schoonoord 
Ma/vr 8:00-17:00 uur  
Oude Molenstraat 8  
tel: 381310, ook spoednummer + 1 
Medicijnen bestellen: telefonisch of via info@medischoon.nl  
Ophalen medicijnen: ma/vr 11.00-17:00 uur 
Spoednummer avond, nacht en weekend: 0900-1120112  
Huisartsenpost in Scheper Ziekenhuis Emmen. 
 
 

Dorpsapps:  
 
De Kiel Alert: voor meldingen die de veiligheid betreffen 
 
De Kiel Sociaal: voor oproepen, delen goederen enz. 
 
Aanmelden bij: werkgroep.informatie@dekiel.info 
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Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te voren 
punten aan dragen bij secretaris@dekiel.info.  
De notulen en de agenda staan op de website. 
  
 

28-05  Menrit 
08-06  Avond over woningbouw in De Kiel 
10-06  Kanotocht 
12-07  Stille wandeling 
19-07  Drentse Fiets4 Daagse in De Kiel 
08-08  Inlever datum puzzel 
17-09  Dorpsfeest 
17-09  Finale Heel De Kiel Bakt 
 
Op elke derde donderdag van de maand: Boekstart 
 
 

Wie maakt de volgende krant????????? 

Kopij voor de volgende dorpskrant graag  
aanleveren vóór 15 augustus 2022 

 

 

 

 

 

 

  

AGENDA 
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VAN HET BESTUUR 

Van de dagvoorzitter 
 
Geachte, beste en lieve Kielenaren, 
 
Bijna is de zomer in zicht. Op het moment dat ik het 
schrijf is het nog vroeg in de morgen. Best nog fris maar 
zo’n prachtig voorjaar. Je ruikt de bloesem, je hoort het 
prachtige concert van allerlei vogels en je ziet iedere 
morgen de natuur mooier worden. 
 
Gelukkig voor ons allemaal wordt het weer wat makkelij-
ker om ons heen. We mogen, met gepaste voorzichtig-
heid, weer veel. Een heerlijk vrolijk gevoel geeft dat. 
Ook onder onze Kielenaren merk ik dat. Pas geleden zijn 
er verschillende tafel gesprekken geweest en je merkt 
dat iedereen weer positieve energie krijgt om weer wat 
te willen ondernemen. De eerste acties zijn al onderno-
men. Een gezellige vrijdagavondborrel!! 
Ook heeft de stichting van het dorpshuis en dorpsbelan-
gen al een stap gezet voor de jeugd en iedereen die zich 
jeugdig voelt. Er is met grote zorg een prachtig groot TV 
scherm uitgezocht en inmiddels gekocht, waar ook pre-
sentaties op gegeven kunnen worden. Nog even geduld 
hebben voor dat het allemaal klaar is, maar dan kan 
daar door de fanatiekelingen de F1, voetbal of een 
mooie film bekeken worden. Maar natuurlijk ook een 
leuke avond met presentaties zonder dat iedereen in de 
stress vliegt dat de beamer het af laat weten. 
Regelmatig wordt iedereen op de hoogte gehouden door 
een team van de laatste nieuwtje, weetjes en bijzonder-
heden. Mocht u zelf ook graag iets geplaatst willen heb-
ben, dat kan zeker. Even een mailtje naar dorps-
mail@dekiel.info en dan is het al geregeld.  
Een fanatieke groep van Kielenaren is heel druk bezig 
geweest om de dorpsvisie klaar te maken. Wat een me-
gaklus hebben die met elkaar geleverd!! Geweldig!!! 
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Meziek 

 
As de wind waait en 

De regen over mij hen goest 
En het hartstikke kolt is 
Of desnoods smoorhiet is 
Kan het soms zo stil wezen 

 
As ik een vogel zie 

Die in de bibberende lucht 
Op thermiek zweeft dan is dat  
Een warme wollen walsmeziek 
Die niet uut Wenen komp.                                        
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Beschikbaarheid Dorpshuis 
 
Weten of het Dorpshuis beschikbaar is of een reserve-
ringsverzoek indienen? Dit kan nu handig online via on-
ze website www.dekiel.info. 
Voor beschikbaarheid: Klik op 'De Kiel' dan 'Dorpshuis' 
dan 'Boekingen Dorpshuis'. 
Voor een reserveringsverzoek: Klik op 'De Kiel' dan 
'Dorpshuis' dan 'Reserveren Dorpshuis'. 
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Zonnebloem 
 
 
Fiers vindt het enorm belangrijk dat iedere leerling 
groeit en bloeit naar zijn/haar mogelijkheden. En daar-
om mogen de leerlingen nu ook zelf ervaren wat groei-
en en bloeien betekent. De kinderen kregen de eerste 
week na de meivakantie allemaal een zonnebloempit 
mee naar huis. De leerlingen mogen de zonnebloempit 
zelf planten en verzorgen. Na de zomervakantie hopen 
we hier mooie verhalen over te horen van de leerlingen.  
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Mooi om te zien hoe ze met zoveel verschillende men-
sen, wensen, ideeën en gewoontes toch zo iets weer 
klaar hebben gemaakt. Geweldig!! De Kiel, het dorp 
waar alles samenkomt 2.0. Binnenkort zal de nieuwe 
versie bij iedereen door de brievenbus vallen. Nu niet 
gelijk morgen in de brievenbus kijken….moet nog een 
beetje aangepast worden en dan nog naar de drukker. 
Maar het is in aantocht…. 
Ook wordt er hard gedacht, overlegd en besproken over 
duurzaamheid. Het leuke vind ik van die bijeenkomsten 
dat het niet allemaal groot hoeft te zijn. Met kleine aan-
passingen zijn er al best veel energiezuinige maatrege-
len te treffen. Alleen al de app De Kiel sociaal, voor de 
vele aanbiedingen / marktplaats De Kiel die doorgege-
ven worden. Da’s ook een grote vorm van duurzaam-
heid. 
Op dit moment wordt er druk gesproken over woning-
bouw groot of klein. De gemeente is welwillend, maar 
nu ligt de actie bij jullie, diegenen die graag willen bou-
wen. Dus ben je een starter, middel starter of een seni-
orenstarter die graag wil bouwen? Laat het weten via 
dorpsmail@dekiel.info Dan wordt er contact met je / u 
opgenomen. Wie weet komt de droom om te blijven wo-
nen in ons De Kiel dichter bij dan dat u had gedacht.  
Als slot wil ik toch nog even zeggen dat ik echt heel 
trots ben op alle vrijwilligers, groot en klein. Iedere klus 
hoe groot/klein en veel/weinig wordt toch gezelliger als 
je het samen doet!! 
 
Vanaf De Eeke wens ik, samen met Jan en Wout,  een 
ieder een prachtig mooi, gezellig en gezonde zomer 
toe!! 
Geniet volop met en van elkaar!! 
 
Lieve groet, 
 
Carla Grasdijk 
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 Gym in ‘t water 
 
Nee, de gymlessen vallen niet in het water. Of misschien toch wel een 

beetje. Vanaf deze week starten de leerlingen van groep 5 t/m 7 met 

zwemlessen. Dit is een ini"a"ef van de gemeente Coevorden waarbij 

kinderen in de basisschoollee$ijd hun gymles in het zwembad volgen 

in plaats van in de sporthal. De gemeente vindt het belangrijk dat 

leerlingen meer bewegen, hun zwemvaardigheid behouden en na-

tuurlijk een hoop plezier hebben "jdens het zwemmen.   

Woensdag 11 mei was de eerste keer. We mogen gelukkig nog 4 keer 

naar het zwembad om te oefenen. En daarna nóg een keer voor een 

zwemwedstrijd, hoe leuk is dat! 
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Verrassend design van 

waardevolle grondstoffen en creatief (timmer)werk . Ons streven is om mooie items 
te maken van waardevolle materialen die jou (en ons ..) blij maken! We werken het 

meest met hout. Het materiaal bepaalt meestal wat het wordt. Van grote tafels tot 

kleine onderzetters en van camperinrichting tot de afbouw van huizen. 

Rest4U DatisereenvanJeroen 

Borgerweg 4, 7849 TC De Kiel  

tel.: 06 – 50513696 /  
info@rest4u.nl  

www.rest4u.nl  
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Wil je een (andere) woning  in De 
Kiel? Kom naar de bijeenkomst! 
 
De gemeente vindt al jaren dat er alleen maar uitbrei-
dingsplannen voor woningen kunnen komen in de grote-
re dorpen en dat betekende voor De Kiel geen nieuw-
bouw.  
 
Uit de enquêtes en gesprekken in het kader van de ver-
nieuwde dorpsvisie bleek echter dat er in ons dorp wel 
degelijk behoefte is aan woningen voor bijvoorbeeld 
starters en ouderen. 
Werkgroep Wonen heeft daarom overleg gehad met de 
gemeente om te zien wat er wél mogelijk is. En dan 
blijkt dat vanuit de nieuwe woonvisie van de gemeente 
er voor kleine dorpen toch mogelijkheden zijn. Nieuw-
bouw in De Kiel kan, echter alleen als er concrete vraag 
is. 
 
Eigen woning 
Dat betekent dat Werkgroep Wonen op zoek is naar 
mensen die wel zouden willen bouwen in De Kiel. Een 
voorwaarde is wel dat je bereid en in staat bent een 
huis te financieren en serieus geïnteresseerd bent. En je 
moet redelijk lange adem hebben, want het proces kan 
wel 2 tot 3 jaar duren. 
 
En huurders? 
Werkgroep wonen heeft bedacht dat als er toch door 
een aantal mensen in ons dorp wordt gebouwd, dat mo-
gelijk ook in combinatie met huurwoningen zou kunnen. 
Navraag bij de gemeente leerde ons dat dit inderdaad 
mogelijk is, maar dan ook alleen maar weer bij concrete 
vraag en dan zal er moeten worden samengewerkt met 
een woningbouwcorporatie. Dus als je serieus op zoek 
bent naar een huurwoning in De Kiel en je bent in staat 
om een redelijke huur te betalen dan kun je je aanmel-
den voor de bijeenkomst. 
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Voor wie? 
Het gaat hierbij om mensen die voor het eerst zelfstan-
dig willen wonen maar ook voor bijvoorbeeld ouderen 
die hun grote woning willen verkopen en er een kleine-
re voor in de plaats willen bouwen of huren. En natuur-
lijk ook andersom: gezinnen die groter willen wonen 
omdat hun woning te klein is geworden. Hieruit blijkt 
er veel mogelijk is. Het kunnen grote of kleine of een 
combinatie daarvan zijn. Worden het geschakelde dan 
wel vrijstaande woningen, moet er wel of geen tuin bij. 
Dat is iets wat de deelnemers uiteindelijk gezamenlijk 
bepalen. 
Duidelijk is wel dat bewoners uit ons dorp, maar ook 
oud-bewoners of anderen die veel met De Kiel hebben, 
zich kunnen aanmelden. 
 
 
Waar? 

53 

 



52 

 

 

  

9 

Nieuwbouw zal niet overal in De Kiel kunnen plaats vin-
den. De provincie en de gemeente zullen bijvoorbeeld 
niet toestaan dat er buiten het dorp nieuwbouw plaats 
vindt. Dat zal dus alleen maar in of aansluitend aan de 
kom van het dorp kunnen. De uiteindelijke plaats is na-
tuurlijk afhankelijk van het aantal woningen dat wordt 
gebouwd en zal in een later stadium in overleg met de 
gemeente onderzocht moeten worden. 
 
We nodigen iedereen uit die serieuze ideeën heeft voor 
een woning in De Kiel voor een bijeenkomst op  
 
woensdag 8 juni om 20:00 uur in ons dorpshuis.  
 
Meld je wel even van te voren aan bij  
Jaap Ruiter, ruiterdekiel@gmail.com of  
                  06-20613672 (ook via whatsapp). 
 
We hopen op veel respons! 
 
Met groet, Werkgroep Wonen,  
Bianca Huizinga, Arie de Groot, Jarno Wilms, Jonnick 
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Kleding     

  Huishoudelijke artikelen    

IDEEJA 
Schoenen     
Speelgoed 

  
warenhuis/drogist 

Tramstraat 15 / 7848 BG 
Schoonoord, tel.: 0591-381908 

ideeja@hetnet.nl  

 
Administratie- en Adviesbureau Gerbers 

Slenerweg 88 7848 AK Schoonoord 

voor: Administraties en rapportages 

in landbouw en MKB 

Belastingaangiftes particulieren 

el: 0591-381491 / 06-53129854  

E-mail: info@administratie-gerbers.nl  

of www.administratie-gerbers.nl 

 

 

  

MEIJER RECYCLING 
 

Heeft u oud ijzer en metalen? 
U kunt het kwijt in de bak  aan de Eser-

straat 25 in De Kiel of u kunt mij bellen 

op 06-30136767.   

Jonnick Meijer 
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De Drentse energiecoach in De Kiel. 

De provincie Drenthe leidt energiecoaches op, die inge-
zet worden om bewustwording over energiebesparing 
bij particuliere huishoudens te vergroten. Door die be-

wustwording is het mogelijk om de energiekosten te 
verlagen. Aan de inzet van de coach zijn geen kosten 
verbonden. 

Wat doet een energiecoach? 

Op basis van energie verbruiksgegevens (gas en elek-
tra), de aanwezige bouwkundige schil (isolatie), de 
aanwezige installatie en het energiegedrag van de be-
woners, in samenwerking met die bewoners te komen 
tot tips om het energieverbruik (en dus de kosten) te 
reduceren. 

Hoe werkt een energiecoach? 

Aan de hand van een opnamechecklist, opgesteld met 
de bewoner(s), wordt het werkelijke verbruik aan gas 
en elektra getoetst op bespaarmogelijkheden. Die kun-
nen zich voordoen in de vorm van eenvoudige ingrepen 
(bv radiatorfolie aanbrengen) tot het veranderen van 
gedrag (bv thermostaat graadje lager) of het aanpas-
sen van de installatie (bv waterzijdig inregelen radiato-
ren). In totaal zijn er meer dan 50 tips mogelijk. Na het 
gezamenlijk doornemen van de mogelijkheden tijdens 
dit huisbezoek worden alle besproken tips in een rap-
portage aan de bewoners gegeven. Die bepalen zelf 
welke tips en op welk moment zij die gaan uitvoeren. 

Thermoscan 

In de nabije toekomst zal een thermoscan van de wo-
ning ook een onderdeel worden van deze energiescan. 
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Direct voordeel haal je bij 

 

 
Coop- Boezen-

Schoonoord 

 

 

Uw supermarkt 

Tramstraat 17 

7848 BG Schoonoord 

 

MUCO: Verkoop, Verhuur en Reparatie van Machines en tuigereedschap. 

MUCO is dealer van een aantal merken, waaronder Sherpa Miniloaders, Mustra, 
Bomag, Altrad Fort en Vacuümtechniek WOS Systeem. MUCO is gespecialiseerd in het 
kleine werk, voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Daarnaast zijn wij ook ver-
kooppunt van gereedschap van “de groene hand”, gekwalificeerd als sterk duurzaam 
gereedschap voor de vakman. U kunt dit gereedschap bij ons bestellen en laten be-

zorgen 
 
 

Tramstraat 84a – 7848 BL Schoonoord 
Tel: 0591-532235 

www.muco-machines.nl  
info@muco-machines.nl 
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Drenthe 2-daagse 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op maandag 25 april én dinsdag 26 april hadden we 
onze Drenthe 2-daagse! We gingen deze dagen aan de 
slag over de provincie Drenthe. We hebben Drentse 
liedjes gezongen en opdrachten gemaakt die horen bij 
het thema ‘Drenthe’. Ook kregen we gasten: er kwa-
men vrijwilligers vanuit het ‘Huus van de taol’ ons voor-
lezen. We vonden dit ontzettend leuk.   

 
In het kader van kunst en cultuur hebben we de 

afgelopen weken mooie creaties gemaakt, in samen-
werking met Atelier Abel, die te maken hebben met erf-
goededucatie. De kunstwerken hebben iets te maken 
met de omgeving waarin de school staat.  

 
We hebben met de leerlingen van zowel CBS de 

Slagkrooie als CBS De Kiel geprobeerd een soort route-
boekje te maken. De routes staan aangegeven in zowel 
Schoonoord als De Kiel met bamboestokken met daar-
aan kaartjes met de kleurcodes van de groepen in de 
routeboekjes. Dit routeboekje ligt in de telefooncel voor 
u om mee te nemen. We hopen dat, als u de route gaat 
lopen, de stokken er allemaal nog staan. Zo niet, dan 
hopen we dat u alsnog een fijne route wandelt en ge-
niet van de plaatjes die bij de plekken op de routekaart 
horen.  
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Aan de rand van de schitterende 
staatsbossen van Drenthe met heide, 
vennen en zandverstuivingen biedt onze landelijk 
gelegen Minicamping Landzicht veel mogelijkheden voor 
liefhebbers van wandelen, fietsen en rust. Voor 
reserveringen kunt u telefonisch contact met ons 
opnemen. 

Minicamping Landzicht,  
De Tip 1, 7849 TD De Kiel   

tel.: 0591-381277 – b.g.g. 0591-381279 /  
info@minicampinglandzicht.nl  
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Daarbij kunnen energielekken in de isolatieschil van de 
woning in beeld gebracht worden. Dat kan echter alleen 
bij lage buitentemperaturen, geen zoninstraling en 
dient de woning goed opgewarmd te zijn. Dus met na-
me in herfst en wintertijd.   

 De energiescan en de thermoscan kunnen onafhanke-
lijk van elkaar uitgevoerd worden. 

Hoe aan te melden.? 

Aanmelden kan bij het Drentse energieloket  (https://

drentsenergieloket.nl/contact/  ) of bij de lokale ener-
giecoach. Voor De Kiel is de lokale energiecoach  Ton 
Schamper , te bereiken via een mail naar: energie-
coach.dekiel@gmail.com 

 In uw aanvraag graag naam, adres en tel nr. Er wordt 
dan binnen 2 dagen contact opgenomen om een af-
spraak te maken. 

 

Beste dorpsgenoten, 

De nieuwe dorpsvisie is op een haartje na klaar. De 
werkgroep Visie 
dankt iedereen 
voor de overwel-
digende en en-
thousiaste deel-
name. Wat een 
overvloed aan 
nieuwe ideeën en 
inzichten heeft 
het toch weer  
opgeleverd. 

De corona heeft 
ons flink dwars 
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gezeten en het vervolg op de actualisering van onze vi-
sie 2015 is mede daardoor twee jaar vertraagd.  

In december 2021 heeft de gemeente Coevorden een 
nieuwe Woonvisie uitgegeven. Om toch nog onze Kielse 
Visie erin verwerkt te krijgen, hebben we Wonen in een 
apart traject  vervroegd opgestart via enquêtes.  Inmid-
dels heeft dit geleid tot een werkgroep Wonen die, sa-
men  met de gemeente,  zoekt naar passende woonvro-
men en initiatieven in ons dorp voor jong en oud. 

Dan nu verder met de dorpsvisie.  Interviews en keu-
kentafelgesprekken werden gestart. De bereidheid van 
oude en nieuwe bewoners, jong en oud,  om zowel thuis 
met de interviews als in het dorpshuis met de keukenta-

felgesprekken mee te denken over de toekomst van ons 
dorp en  doelen te stellen, was voor de werkgroep een 
fantastische ervaring. 

Er zijn intussen al enkele ideeën enthousiast opgepakt. 
We hebben een mooi TV scherm voor presentaties en 
GP races of voetbalwedstrijden. De eerste borrel op vrij-
dagavond in een sfeervol verlicht dorpshuis is afgelopen 
vrijdag geweest. Nieuwe werkgroepen, Wonen en Duur-
zaamheid zijn al actief. De jeugd doet en denkt mee. We 
zijn  na de coronabeperkingen  weer op de goede weg.     
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Een andere actie was t.b.v. ons Dorpshuis, dat het door 
de Corona erg zwaar had. Er werd nu massaal violen in-
gekocht, waarvan de opbrengst voor het Stichting be-
stuur was om daarmee de kas weer wat te vullen. 
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DOORLOPER 
Hallo allemaal, 

Wij wouden ons even voorstellen. 

Wij zijn Wim en Marijke Eising en hebben vier kinderen, 
Remco, Marcel, Marieke en Mariska. En we wonen 24 
jaar aan de Rolderstraat 11. 

Wim is geboren in Schoonoord en later verhuisd naar 

De Kiel. Daar heeft hij 
jaren gewoond en toen is 
hij weer in Schoonoord 
gaan wonen. 

Marijke is geboren in 
Schoonoord en daar ook 
opgegroeid. Wim en ik 
kenden elkaar al een 
beetje van eerder. In 
discotheek Bermuda in 
Ter Apel hebben we el-
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de Wilde Kers 
Bistro de Wilde Kers is een prachtig gelegen horecagelegenheid aan de Kanaalstraat  in Eeser-

veen (schelpenpaadje tussen de Kanaalstraat en het Eesergroen).  

De Wilde Kers heeft een groot terras waar het heerlijk vertoeven is. Genieten van het uitzicht, 

de rust en de natuur onder het genot van een drankje en/of hapje. 

Openingstijden: 5 dagen per week van 10.00 tot 17.00 uur. 

Maandag en vrijdag gesloten  

Bistro De Wilde Kers 

Kanaalstraat 6 

7858 TE Eeserveen  0599 213 203 

Gesloten  van november t/m maart, dan wel open op afspraak voor  
arrangementen en feestjes 

www.dewildekers.nl / info@dewildekers.nl 
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Wat we bijna vergeten waren: 
In april voerde de Kinderclub actie voor Oekraïne. 
Zij brachten liefst  € 355,50 op, wat gestort is op  
Giro 555. 
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kaar echt ontmoet. Na 4 jaar verkering en een poos te 
hebben samengewoond, zijn we in januari 1996 ge-
trouwd. In dat zelfde jaar in december is onze zoon 
Remco geboren. 

In 1998 hebben we het huis van Wim zijn ouders ge-
kocht, dat huis hebben we er helemaal afgeschoven. Na 
bijna 2 jaar in een stacaravan te hebben gewoond, zijn 
we in oktober 2000 in ons nieuwe huis gaan wonen. Dat 
was een hele verandering, wat een ruimte! Wim was 
eerst internationaal vrachtwagenchauffeur, maar om 
lichamelijke klachten is hij daar mee gestopt. Toen 
heeft hij een omscholing tot schilder gedaan. Wat hij al 
weer heel wat jaren doet. Ik heb 7 jaar gewerkt op het 
Kuierpadtien in Wezuperbrug, waar ik manusje-van-
alles was. Ben daar mee gestopt , omdat ik moeder 
werd. Na ongeveer 4 jaar toen Remco naar de basis-
school ging, ben ik weer wat gaan werken in de huis-

houdelijke hulp. En dat doe ik nu nog met veel plezier. 
Remco heeft op de basisschool in De Kiel gezeten. Was 
wel ideaal, kon zo de straat oversteken. In april 2005 
werd ons gezin in één keer uitgebreid met een drieling, 
Marcel, Marieke en Mariska. Dat was een enorme druk-
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ke tijd, maar met veel regelmaat kwamen we zo de dag 
wel door. De drieling hebben ook op de basisschool in 
De Kiel gezeten, waar ze altijd met veel plezier naar toe 
gingen. Remco is werkzaam in de kunststof installatie-
bouw in Schoonebeek. Marcel doet een 2 jarige oplei-
ding Uniformberoepen in Groningen. Marieke doet een 4 
jarige opleiding verpleegkundige in Emmen. En Mariska 
doet een 2 jarige opleiding zorg en welzijn ook in Em-
men. Het is , en blijft ook altijd wel druk, maar ook heel 

gezellig. We wonen met veel plezier in De Kiel, de om-
geving, de ruimte en fietsen doen we graag. 

Wim, Marijke, Remco, Marcel, Marieke, Mariska Eising. 

Wij wouden graag de pen doorgeven aan de Familie Kloos-
terman.                  

                               

 

 

 

 

 

 

De nestkasten worden gestoffeerd, er zwemmen dik-
koppies in de vijver, de spreeuwen maken het nest on-
der de windveer, de meesjes donderjagen, drie buizerds 
dansen boven ons, er vallen bommen in Oekra-
ïne....kortom het wordt lente, nee, het ís Lente, beleef 
de lente.nl. 
Oh ja, de kwikstaart is er,  de zwaluw gelukkig ook, een 
wilde eend zit op 9 eieren, de koekoek is al uren aan 
het koekoeken zonder dat er regen valt en rond 21 mei 
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Hoi ouders, 
 
leuk om te weten!   
Is je kind jonger dan 4 jaar dan is er iedere 3de donder-
dag van de maand een Boekstart uur in de bibliotheek 
te Schoonoord. Dit is van 9.30uur tot 10.30uur. Behalve 
in de vakantie. Deze activiteit is gratis.   
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Dorpsborrel via zoom, Ad niet gezien en gehoord (falend internet) en Hennie was weer 

even uit beeld 

 

 

 

Verslag van De Kielse Wichter 
 
Na een onderbroken seizoen hebben we toch een paar 
leuke avonden gehad.  
Ons nieuwjaars etentje hebben we gehad in maart. 
Ondanks dat het twee maanden later was hebben we 
kunnen genieten van de lekkere pannenkoeken die 
door het betuur zelf was gebakken en met natuurlijk 
een lekker toetje. 
In april is de Imker bij ons op bezoek geweest en 
heeft ons alles verteld van het werken met bijen. Van-
af de koningin tot de werkbijen, en het verwerken tot 
de soorten (van welke bloemen) de honing komt. Het 
was een indrukwekkende avond.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verenigingen 
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Verkoop én reparatie van fietsen, ook elektrische. 
Eigen merkfiets: Avalon 

Haal en Breng service binnen een straal van 10 km rond Schoon-
oord 

 
Slenerweg 5 – 7848 AD Schoonoord 

tel. 06 – 1978 0880 
Openingstijden: 

Maandag t/m donderdag 17.00-20.00 uur 
Vrijdag 13.00-20.00 uur 
Zaterdag 9.00-17.00 uur 
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14.

19.Gijs E. 

18.Henk H. 

20. Esther B. 

 

  

Halverwege genieten wij van een pauze bij het kamp-

vuur met een lekker hapje en wildpluk thee of koffie. 

Omdat wij rond het avondeten pauze hebben neemt de 

gids van In Het Wilde Weg een heerlijke gevulde maal-

tijdsoep mee! Kosten: €55,- per persoon (Kano-

natuurgids, biologische maaltijdsoep met bannockbrood 

en drankje van het kampvuur en gebruik kano inbegre-

pen). Startlocatie in de buurt van Molen de Juffer, Gas-

selternijveen, exacte startlocatie na aanmelding. 

Datum 10 juni van  15.00 - 19.00 uur, aanmelden bij 
Tim Horneman, info@inhetwildeweg.nl 
Voor meer informatie www.inhetwildeweg.nl 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie en/of foto’s kunt u contact opne-

men met In Het Wilde Weg, Tim Horneman telefoon 0640148237 of per mail 

info@inhetwildeweg.nl, bijgevoegde foto is gemaakt door Tim Horneman en 

mag gebruikt worden 
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Een kleine zachtfruitkwekerij gevestigd middenin Schoonoord. Wij hebben 

superfoodstruiken aangeplant en in de plukmaanden juli, augustus en 

september verkopen wij onze dagverse bessen, aardbei en evenals onze 

eigengemaakte sappen, jams en sauzen. Ook verhuren en repareren wij 

fietsen. 

Schoonoordse Bessen, Slenerw eg 13, 7848 AD Schoonoord. 
                 
Tel.: 06 - 1110 1072 
e-mail: schoonoordsebessen@gmail.com / www.schoonoordsebessen.nl  

Bijzondere kanotocht op de Hunze 

 

Op vrijdag 10 juni organiseert In Het Wilde Weg een 

heerlijke kanotocht in het prachtige Torenveen op de 

Hunze. Dit natuurgebied is het thuis van heel veel ver-

schillende dieren zoals Ree, Vos, Das, Otter en Bever. 

De kano-natuurgids van In Het Wilde Weg neemt jou 

graag mee! Onderweg leer je de sporen van deze 

prachtige dieren herkennen. Verder zal je leren dat heel 

veel wilde planten behalve geweldig mooi, ook nog 

eens eetbaar zijn. De ervaren gids van In Het Wilde 

Weg vertelt je hier alles over. 
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Ons uitje op 11 mei was weer erg gezellig. Om 9.30 uur 
zijn we vertrokken naar Borger daar zijn we naar het 
bed centrum geweest. Koffie gedronken met (je raad 
het wel) en alles bezichtigd. Lekker geluncht op de par-
keerplaats in het zonnetje. ’s Middags zijn we naar de 
Oranjerie in Zeijen gegaan, daar was een tentoonstel-
ling van oud textiel – haakwerk – borduren en oude kle-
ding (onderjurken – petticoats) oorijzer mutsjes. 
En we hebben de dag afgesloten met het eten van pan-
nenkoeken bij ‘tMaotie is Gasselte.    
 
                                                    Roelie de Boer 
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Voor de nieuwkomers:  

Roelie de Boer verzorgd al tientallen jaren de puz-

zel. Het nieuwe seizoen  

begint in het herfstnummer en er zijn 4 rondes. 

Wie het hoogste gescoord heeft wint en mag kie-

zen tussen een rollade of taart! De uiteindelijke 

uitslag wordt bekend gemaakt in en het volgende 

herfstnummer! 

Ook verzorgt Roelie de Drentse en /of  grappige 

tussentekst, waarmee lege plekjes gevuld  worden, 

onze dank  daarvoor is groot! (red)  

PUZZELRONDE 

Antwoorden Lentepuzzel 
 
1.Heintje Davids 
2.Andrè van Duin 
3.Pussycat 
4.Herman Emmink 
5.Luv 
6.Jan Smit 
7.Lou Bandy 
8.Liesbeth List 
9.Egbert Douwe 
 
Stand derde ronde. 
 
Riek Ottens   38 + 18 = 56 
Hillie Heins   38 + 18 = 56     
Annelies Loot  38 + 18 = 56     
Hennie Schepers  38 + 18 = 56     
Anco Korte   38 + 18 = 56     
Hennie Schans  38 + 18 = 56     
Trudi v.d. Meer  38 + 18 = 56     
Delfin Horians  38 + 18 = 56     
Desiree de Vries  37 + 18 = 55     
Bea Rozeman  35 + 18 = 53     
Saskia Minderman 20 + 18 = 38     

10.Toon Hermans 
11.Danny de Munck 
12.Johnny Hoes 
13.Lenny Kuhr 
14.Drs.P. 
15.Bleu Diamonds 
16.Manke Nelis 
17.Gert en Hermien 
18.Imca Marina 
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1.Jan T 

9. Wilma H. 

11. Jannie S. 

 

 
Voor al uw klusmaterialen en klussen. 

De Bouwmarkt Schoonoord (eerder Fixet) 
aan de Maatschappijweg 4 in Schoonoord, 
bestaat al vele jaren en is dé Bouwmarkt 

op het gebied van klussen/
klusbenodigdheden 

(óók een eigen Klussendienst) en heeft 
alles in huis om u van dienst te zijn met 
(tuin)gereedschap. Ook verhuur van ma-

chines.  
 

Telefoon: 381852. 
www.bouwmarktschoonoord.nl 

e-mail: info@bouwmarktschoonoord.nl 

Zomerse recepten 

Mexicaanse salade ( overgenomen van een vriendin ) 
Heerlijk recept voor bij de lunch, diner of de bbq. 
Benodigdheden basis: 

Paprika rood en oranje/geel, rode ui, chiliesaus en olijfolie. 
Benodigdheden extra’s: 

Kleine tomaatjes of bleekselderij of mais ( of alle 3 �) 

Bereiding:Alles in stukjes snijden scheutje olijfolie er over 
en een scheut chiliesaus. Husselen en dan goed koud laten 
worden in de koelkast. Zo makkelijk, maar zo lekker!!! 

Mexicaanse kruidenboter Wat heerlijk past bij de salade is 
de kruidenboter die ik al jaren maak. 
Benodigdheden: 
Roomboter met of zonder zout, chilivlokken en zoete chili-
saus. 
Bereiding: Roomboter zacht laten worden en daar een flinke 
scheut saus doorheen mengen. In het begin pakt het niet 
helemaal maar goed mengen. Dan naar smaak chilivlokken 
toevoegen. In een mooi schaaltje doen en dan in de koel-
kast laten rusten. 
Heerlijk voor op de stokbrood of de steak van de BBQ. 
Kookgroet, Carla 
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kookt, hoeveel mensen er in een woning wonen, je he-
le dagen thuis bent, enz.  De tarieven voor gas zijn in 
veel gevallen de afgelopen maanden meer dan verdub-
beld. Stel: het tarief voor gas was €0,75 per M3 en 
gaat nu naar €1,80 per M3.  
Voor een tussenwoning betaal je €1176,- per jaar meer 
voor gas en voor een hoekwoning €1396,50. 
Het is belangrijk om hier rekening mee te houden. Een 
van de dingen die je kunt doen is je voorschot verho-
gen, zodat je bij de eindafrekening niet bij hoeft bij te 
betalen. Ook kan je de thermostaat een graad lager 
zetten, een uur voordat je gaat slapen de kachel uitzet-
ten (of lager zetten), maximaal vijf minuten douchen. 
Veel energieleveranciers hebben handige apps waar-
mee je dagelijks zicht heb op je verbruik.  
 
Als je een laag inkomen hebt van maximaal 120% van 
de uitkeringsnorm, dan kom je in aanmerking voor een 
eenmalige energietoeslag van 800 euro per huishou-
den. Als je gebruik maakt van gemeentelijke regelin-
gen voor minima of kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen, dan wordt het automatisch in de maand 
mei op je rekening overgemaakt. De voorwaarden en 
de normbedragen staan op de website van de gemeen-
te Coevorden. Hier staat ook de link om de toeslag aan 
te vragen. 
 
Mocht je toch in de financiële problemen komen, wat 
heel goed voor te stellen is en ondersteuning nodig 
hebben, neem dan contact op met Maatschappelijk 
Welzijn Coevorden. Dat kan via 085-2735256 of in-
fo@mwcoevorden.nl. Maatschappelijk Welzijn Coevor-
den heeft een spreekuur op don-
derdag (13:00 – 14:00) in het 
dorpshuis in Schoonoord en een 
inloop op dinsdag in de Aelder 
Meent in Aalden (15:00 – 16:30).  
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De oplossing voor 8 aug. toesturen aan Roelie:  
roelie.deboer@gmail.com 

 Laatste puzzelronde dit seizoen 
Vragen: 

1.Noem 5 dagen zonder “dag” te gebruiken. 
2.Hoeveel dieren van elk nam Mozes mee in zijn ark. 
3.Waar hebben de vrouwen het meeste kroeshaar. 
4.Van welk dier stammen de honden af. 
5.Welke opera zanger is getrouwd met Willeke van 

Ammelrooy 
6.Hoeveel kanten heeft een echt lederen voetbal 
7.Tussen 1900 en 1981 is er een jaar geweest dat je 

kan omdraaien en dat toch hetzelfde blijft. In welk 
jaar was dat 

8.Deze kunstschilder heeft vijf bruiden, wie is dat 
9.Zoek de naam van een graag geziend man. 
   A.S. STIK  LAREN. 

    10. Hoe heette de zus van Louis Davids 
    11.Wat lijkt het meest op een halve appel. 
    12.Wat doet een vrouwelijk hond als ze op         
            drie poten staat. 
    13.Noem een hondenras met zeer korte 
           pootjes en een lange rug. 
    14.Welke kwis presenteerde Fred Oster. 
    15.Door wie wordt op de kermis de toekomst  
            voorspeld 
 
 
 
 
 
                               -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 

Een glanzend ovenrooster 
Die pizzaresten was je er nog wel af, maar na een tijdje 
ontkom je er niet meer aan: je ovenrooster wordt 
zwart. 
Pak een grote bak en vul die met water en wasmiddel. 
Dompel het rek onder en laat een aantal uren staan. 
Dan glanst-ie je weer tegemoet. 
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Ik heb een meid! 
 
Ja, gek hé, da’k zo vrolijk bin. 
En dat ik zomaor zung. 
En dat terwiel ’t op schoel niet zo hiel 
geweldig   gung. 
Ik har een drie veur aardrijkskunde en een 
vier veur taol. 
Maor dat kan mij eig’lijk niet zo hiel veul 
schelen allemaol. 
Die aandern hadden zuch vast veul beter 
veurbereid. 
Maor dat kun  ik niet wachten, want……. 
Ik heb een meid! 

Masters Diervoeders 
 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn Masters paardenvoer, 
muesli en granen dealer voor 
zowel zakgoed als bulk: 300 kilo mixpallet van Masters. Franco aan huis. Ook 

voer honden/kippen/  
konijnen/cavia/hamster/geiten/varkens/vogelvoer. 

John Kremer, Juttestraat 44, 7848 CH Schoonoord – tel. 06-5247 3495 
www.happyanimalfood.nl 
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MAATSCHAPPELIJK WERK 
Coevoren: 

Minder te besteden, maar 
hoeveel minder?  

Het dagelijks leven wordt duur-
der, hier is geen ontkomen aan. 
Wanneer we naar de supermarkt 
gaan om boodschappen te doen 
voor eten en drinken, lijkt het 
wel dat we iedere keer meer 
moeten afrekenen. Tel hier bij op de hogere energieta-
rieven voor gas en elasticiteit, de steeds hoger worden-
de brandstofprijzen en ga zo maar door. 

Het gevolg van al deze prijsstijgingen is dat we minder 
te besteden hebben, onze koopkracht wordt minder. Dit 
geldt praktisch voor iedereen. In januari gaf het Nibud 
aan dat huishouders er wel 40 tot 200 euro op achter-
uit konden gaan per maand. Inmiddels zijn deze getal-
len al weer achterhaald en is de inflatie alleen maar 
toegenomen.  

Als we minder te besteden hebben, is het goed kritisch 
te kijken naar je uitgaven. Maar dit is in de praktijk nog 
niet zo makkelijk, zeker waar het om boodschappen 
kopen gaat. Er zijn een aantal tips voor het doen van 
boodschappen. Maak een boodschappenlijstje en houd 
je hier aan, kijk naar aanbiedingen en maak hiervan 
een weekmenu. Daarnaast moet je alert zijn op impuls-
aankopen en verleidelijke aanbiedingen. Stel je zelf 
steeds de vraag of je het artikel echt nodig hebt of de 
aankoop kunt uitstellen.  

Een ander groot probleem is de stijgende energieprij-
zen en dan met name als je een flexibel tarief hebt (en 
geen vast contract). Wanneer wij gas als voorbeeld ne-
men. Het gemiddelde verbruik in een tussenwoning is 
volgens het Nibud 1120 M3 per jaar en voor een hoek-
woning 1330 M3. Natuurlijk speelt mee of je op gas 
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bij deze puzzels aan waarvan de opbrengst naar het 
KWF gaat! Het gaat om een puzzel van het 75 jarig jubi-
leum van Andre van Duin. 1000 Stukjes in de Jan 
van Haasteren stijl. Helaas is de eerste lichting al 
compleet uitverkocht en krijg ik pas in week 21 (laatste 
week van mei) weer levering. Je kunt nu reserveren via 
mail: 

hendrikastarke@gmail.com 
Let op! De kosten zijn € 17.95 en kan worden betaald 

bij levering. 
Reserveren gaat op volgorde van binnenkomst. Op=Op! 
Vergeet niet bij het reserveren je gegevens en het aan-

tal puzzels wat je wil hebben te noteren. 
 

Liefs Hendrika Starke 
KWF 
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Van de werkgroep Activiteiten 
 
Dit jaar begonnen we op 3 maart met een gezellige 
quizavond voor jong en oud.  
Op 22 april was de Ik Hou Van Drenthe quiz waar veel 
mensen aan mee deden (zie een verslagje elders in dit 

blad). Wij vonden 
het heel gezellig en 
hadden ons voor de 
gelegenheid gekleed 
op z’n Drents. 
Op 28 mei houden 
we de eerste geza-
menlijke paardenrit 
door het bos met zo-
wel menwagens als 
ruiters en ook wan-
delen met paard/
pony behoort tot de 
mogelijkheden. Ook 
kinderen of volwas-
senen die geen 

paard of pony hebben kunnen mee op de menwagens 
hoewel deze plaatsen beperkt zijn natuurlijk. Hoe het is 
gegaan kunnen we nog niet zeggen omdat de rit nog 
niet geweest is toen de copy ingeleverd moest worden. 
Op dit moment houden we ons vooral bezig met de or-
ganisatie van het a.s. dorpsfeest op 17 september a.s. 
(zie ook elders in dit blad). 
 
Verder organiseren we op verzoek op dinsdag 12 juli 
a.s. een STILTE WANDELING. Hierbij maken we een 
gezamenlijke wandeling in stilte met onze zintuigen 
vooral gericht op de natuur, vogel geluiden, wind, licht-
val etc. De avond begint om 20.00 uur. Verzamelen bij 

WERKGROEPEN 
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Angelina van Ginneken, Kwekebosweg 13 De Kiel. Op-
geven kan bij Angelina (0612335868) of per mail naar 
werkgroep.activiteiten@dekiel.info.  
Wandel eens op een andere manier en laat je verras-
sen! 
 
Op 17 september a.s. organiseren we naast het dorps-
feest ook een nieuwe activiteit n.l. HEEL DE KIEL BAKT. 
Iedereen die het leuk vindt om te bakken wordt uitge-
nodigd om je lekkerste recept nog te verbeteren en je 
baksel(s) deze middag aan te bieden aan een onafhan-
kelijke “deskundige” jury. Wie weet wordt jouw inzen-
ding wel uitgeroepen tot TAART VAN HET JAAR en win 
jij de prijs voor het lekkerste baksel van De Kiel. 
Ook voor deze bak activiteit kun je je op bovenstaande 
manieren opgeven. 
We hopen op grote deelname. Dus: 
 

DOE MEE!!! 
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Beste Allemaal, 
 
Tijdens de KWF-collecteweek in de eerste week van 
september 2021 is in De Kiel door vrijwilligers alleen al 
in de collectebus € 550.95 euro opgehaald. Dankzij de-
ze giften kan KWF niet alleen levensreddend onderzoek 
financieren, maar zich ook inzetten voor een beter leven 
voor iedereen die leeft met kanker. 
 
Persoonlijke QR & WhatsApp 
Nieuw aflopen jaar was dat collectanten op de collecte-
bus een persoonlijke QR-code konden plaatsen, waar-
mee ze online konden inzien hoeveel ze aan digitale gif-
ten hadden opgehaald. Ook kon de vrijwilliger een link 
via de WhatsApp sturen om mensen die verder weg wo-
nen een kans te geven om te doneren. “Dat was wel 
een extra motivatie, want je wilt dat bedrag natuurlijk 
zo hoog mogelijk zien worden.” Via de QR-code is        
€ 58.00 gedoneerd en via de WhatsApp is € 18.50  op-
gehaald. Daarmee komt de totale opbrengst in de Kiel 
op € 627.45! Helaas waren er dit jaar in Schoonoord 
niet genoeg vrijwilligers beschikbaar om in heel het 
dorp alle straten te kunnen lopen. Maar ondanks dat is 
daar alsnog € 870.42 opgehaald. Samen komen we dan 
op het totale bedrag van € 1497.87! Fantastisch… 
 
Vanaf heden heeft het KWF besloten dat de collec-
te 100% digitaal wordt. Als eerste goed doel in Neder-
land maken ze de overstap naar een 100% digitale col-
lecte. Dat betekent: de collectebus wordt een collecte-
bord. En doneren kan vanaf dit jaar met een QR-code, 
online of een bankoverschrijving. Dit is een van de re-
denen dat ik heb besloten om te stoppen na 14 jaar als 
wijkhoofd van het KWF in de Kiel. Zien jullie het zitten 
of weten jullie iemand die het wil over nemen, meld je 
dan bij mij, anders stopt het collecteren in de Kiel. 
 
Om toch nog wat te kunnen doen voor het KWF bied ik 
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Openluchtmuseum  

 
 
Ellert en Brammert in Schoonoord zoekt vrijwilligers. 
Al jarenlang zet een grote groep vrijwilligers zich in 
voor de bezoekers van het museum. 
Zij dragen zorg voor een afwisselende dag tussen de 
oude plaggenhutten en boerderijen. 
De groep “voorlezers”van het verhaal over de 2 reuzen 
Ellert en Brammert,is op zoek naar versterking. 
Lijkt het U leuk om dit seizoen(april t/m/okt.)volgens 
rooster, het verhaal te vertellen aan toeristen of groe-
pen schoolkinderen vanuit het oude schooltje? 
Neem dan contact op met : 
Roelie Regts (coördinatie voorlezers) 
roelieregts@hotmail.com 
tel:0591-513366 

Zij vertelt U graag over 
dit gezellige “voorlees 
vrijwilligerswerk”. 
 
Voelt U meer voor een an-
dere invulling in het mu-
seum? Ook dan zijn we 
benieuwd naar Uw kwali-
teiten,creativiteit of am-
bachtelijkheid.  
Leeftijd speelt geen 
rol,wel Uw enthousiasme.  
Voor info.: stuur een mail 
naar  

info@ellertenbrammert.nl of tel. Museum:0591-381579 
of kom gezellig langs om te kijken wat er voor moge-
lijkheden zijn. 
Twijfel niet over wat te doen met Uw vrije tijd, infor-
meer en sluit U evt. aan bij de vrijwilligers van het 
Openluchtmuseum. 
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De eerste Friday Night Borrel, 13 mei j.l. 
 
Eén van de laatste dingen op het lijstje van de “oude” 
dorpsvisie was een inloop middag/avond waarbij ieder-
een welkom zou zijn voor een drankje, een hapje en 
een praatje.  
Door samenwerking tussen de Dorpsvereniging en 

Stichting het Dorpshuis is de za-
terdagmiddag borrel op de eerste 
zaterdag van de maand, een feit 
geworden. 
Eén van de eerste dingen die ge-
realiseerd zijn van het lijstje van 
de nieuwe dorpsvisie is de Friday 
Night Borrel. Deze ontmoetings-
avond is ontstaan door mensen 
die wel graag samen wilden ko-
men maar voor wie de zaterdag 
geen optie is. 
Blijkbaar zijn er vele mensen die 
voor de vrijdagavond kiezen want 
deze eerste avond is maar liefst 
door 30 mensen (ook kinderen) 
bezocht. 
De organisatie had het dorpshuis 
sfeervol verlicht en de gordijnen 
open gedaan. Dit alleen gaf al een 

heel andere sfeer en ruimtelijkheid. Uiteraard was er 
ook voor hapjes en snacks gezorgd waardoor de avond 
nog wat meer aangekleed werd. 
Omdat voor mij de zaterdagmiddag borrel vaak geen 
haalbare kaart is ben ik naar de Friday Night Borrel ge-
gaan en ik vond het een heerlijke, gezellige en relaxte 
avond met een zeer gemoedelijke sfeer. Ik heb veel 
mensen gezien die ik nauwelijks of nog niet eerder ge-
zien heb in het dorpshuis.  Onderling werden de laatste 
nieuwtjes uitgewisseld evenals een zeer ludieke metho-
de om muizen te verjagen en het aller leukste vond ik 
dat er tijdens de gesprekken deze avond spontaan be-
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Standplaats Schoonoord  
Woensdag 10.30-17.30 uur  
Zaterdag 10.30-17.30 uur  
 
Tel: 06 -21899447 
e-mail: 
grasdijk.vis@gmail.com  

Pedicurepraktijk Iris van Brugge 

 

Ambulante pedicure 

Eserstraat 23, De Kiel 

Tel nr: 06-42070267 
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Alle routes stempelen in Elp en fietsen daarna Boswach-
terij Grolloo binnen. De deelnemers aan de 30 en 40 km 
gaan langs de Iberenplas, terwijl de 60 km fietsers naar 
Grolloo gaat om vervolgens via het Boomkroonpad naar 
Borger te rijden. Via Exloo, Odoorn, door prachtig heide-
gebied, gaat de tocht naar Wezuperbrug via De Kiel.  

Hiér, bij de 7-Markensteen, komen de 30 en 40 km fiet-
sers ook weer op de route om gezamenlijk door het rustie-
ke museumdorp Orvelte te fietsen en weer terug te komen 
in Westerbork. 

Het is voor ons dezelfde plek als de allereerste keer dat we 
koffie, thee, limonade enzo schonken, mét fluitketel! 

We zoeken dus weer veel vrijwilligers om de dagen vóór de 
doorkomst de  bekende kruidkoek, cakes met of zonder 
cup, koekjes of wat dan ook te bakken. 

Én we zoeken uiteraard vrijwilligers om te zorgen dat de 
plek ingericht wordt met stoelen en tafeltjes, die het ver-
keer wat in de gaten houden, hier en daar eens wat op-
ruimen, de bekende Manusjes van Alles. 

Én we zoeken vrijwilligers die achter de bar willen staan 
voor de verkoop. 

Twijfel je? Bij de laatste keer (Stempelpost Dorpshuis De 
Kiel) waren er totaal zo’n 50 bewoners betrokken. En een 
plezier dat we die dag hebben gehad……………. 

 

Je kan je nú al opgeven bij de Werkgroep LEUK: 

 werkgroep.leuk@dekiel.info. 
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De Drentse 
Fiets4Daagse 

is in aantocht……….. 
In 2015 zijn we als inwoners van De Kiel begonnen met 
ons Koek en Zopie in Zomertijd: consumptie verkoop mét 
zelfgebakken lekkernijen tijdens de doortocht van de fiet-
sers die meedoen aan de DrentseFiets4Daagse. 

En dat was me toch een superleuke aktiviteit, waarbij 
Dorpsbelangen, door de verkoop, goed garen spon. 

Heel veel inwoners deden toen mee en in de jaren daarna 
groeide het aantal vrijwilligers uit het dorp, bij iedere 
keer dat de fietsers kwamen!

 

En nu komen ze dus weer ‘allemaal even langs’ en wel op 
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 langstelling ontstond voor een nieuwe activiteit: Het 
maken van een wandeling in stilte. Meer over deze stilte 
wandeling vindt je elders in dit blad. 
Beste mensen: Bedankt voor de gezellige avond en 
graag tot een volgende keer! 
 

Angelina van Ginneken 
 
 

Lekke band???? 
 
Op een mooie dag in mei, in de Kiel, kwam Judith er-
achter dat haar auto een lekke band had. Deze ging zij 
even verwisselen, want dat is helemaal niet moeilijk. 

Eenmaal opgekrikt weigerden de moeren (of bouten, 
wat is het?!) los te komen. Hier bood google raad: je 
moest gewoon met je volle gewicht op het bouten- (of 
moeren) uitdraaiding trappen. Dat leek haar sterk, 
maar het werkte ook nog. 
So far so good, appeltje eitje. Alle losse stukjes goed 
apart gelegd, want deze ging Judith niet kwijtraken. 

De band eraf tillen. Was een probleem. De band zat 
muurvast, hoewel alles losgehaald was. 

Hamer halen, even flink tikken. Nog maar een keer hard 
trappen? Hielp allemaal niks, dus google was opnieuw 
haar vriend. Je moest het wiel er weer opzetten 
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(zucht...), niet te vast aandraaien, en een klein stukje 
voor- en achteruit rijden. Vooruit dan maar. Alles weer 
vast, krik neer, rijden, krik op en alles weer los. 

Maar nee. De Band Zat Vast. Aanhoudende tips van 
google zeiden: gewoon grof geweld gebruiken. Maar 
het bood geen soelaas. 

Wat biedt in zo'n 
geval dan nog wel 
soelaas? 

Natuurlijk: de De-
KielSociaalApp! 1 
Bericht en de tips 
stroomden binnen. 
Zelfs ook actieve 
hulp voor als het 
allemaal niet zou 
lukken. Dat is toch 
mooi! Nu voelde Judith zich weer geheel bemoedigd en 
net toen ze de eerste veelbelovende tip wilde uitprobe-
ren kwam als uit het niets, SuperSaskia aanvliegen! 
Met het wondermiddel WD40 met een extra handig 
speciaal spuitstukje, zodat het vastzittende wiel geen 
enkele kans meer zou maken. 

Samen met de platte kant van de bijl was het een 
kwestie van tegen de goede kant van het wiel meppen 
en het was 1-0 voor de dames van de Kwekebosweg. 

De rest was een makkie en de middag verliep verder 
zeer gezellig met thee aan de keukentafel. Maarten de 
Haan van De Haan autoservice in Schoonoord heeft de 
volgende dag het thuisbrengertje even extra opge-
pompt en dezelfde dag nog kon de gerepareerde band 
weer worden opgehaald. Service :- ) 

Kortom: wat is zo'n groepsapp handig en wat fijn dat 
zoveel mensen even een helpende hand (willen) bie-
den. Bedankt allemaal! 

Judith 


